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Veiligheidsinformatieblad 
 

bladzijde:1/8 
  

REAXYL Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008/EG,  
Datum / herzien op: 18/10/2018  Versie: 1.0 
Product: Reaxyl Base-X Primer 
  
 drukdatum 18/10/2018 

 

1.  Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 

1.1. Productidentificatie 

REAXYL Base-X Primer 

1.2. Is een watergedragen bitumineuze primer als hechtbrug onder Reaxyl Base-x 2K. 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
Firma: 
Cruysberghs Chemical bvba 
Heppensesteenweg 56 
3945 HAM, BELGIUM 
Telefoon: 011/72.71.66 
e-mail adres: info@cruysberghs.be 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

International emergency number: 

 Telefoon: +32 11/72.71.66 

2.  Identificatie van de gevaren 

2.1. Geen gevaarlijke risico’s 
 Het product is niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens EC 1272/2008 (CLP). 
2.2. Symbolen: geen 
2.3. Gevaren: geen 
 Geen andere gevaren 
 Het is in feite een product op waterbasis waarin er geen gevaarlijke 
 componenten zitten.  
  

3.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Mengsels 
 Niet van toepassing 
3.2. Chemische omschrijving: 
 >= 1% - < 2.5% tetrakaliumpyrofosfaat 
 CAS: 7320-34-5, EC: 230-785-7 
3.3 Oogirritatie 2 H319 
 >= 0.005% - < 0.01% vrije kristallijne silica (Ø> 10 μ) 
 CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4 
 Het product is geklasseerd als niet gevaarlijk volgens CLP verordening EG 1272/2008.  
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4.  Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
 - Bij contact met de huid: 
 Wassen met veel water en zeep. 
 - In het geval van de ogen contact: 
 In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies 
 inwinnen. Onmiddellijk wassen met water gedurende minstens 10 minuten. 
 - In het geval van inslikken: 
 In geen geval braken opwekken. PER DIRECT MEDISCH LATEN ONDERZOEKEN. 
 Er kan een suspensie van geactiveerde koolstof in water worden toegediend. 
 De mond uitspoelen en veel water drinken. In het geval van ziekte onmiddellijk een arts raadplegen 
 en dit veiligheidsinformatieblad presenteren. 
 - Bij inademing: 
 Slachtoffer in de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. 
4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd 
 Geen specifieke gevaren worden aangetroffen bij normaal gebruik van het product. 
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
 Behandeling:  (zie paragraaf 4.1) 

 
5.  Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 
 Geschikte blusmiddelen: 
 Water. 
 CO2 of droog chemisch brandblusser. 
 Blusmiddelen die niet gebruikt mogen worden om veiligheidsredenen: 
 Niets in het bijzonder. 
5.2. Speciale gevaren door de stof of het mengsel 
 Het product is niet brandgevaarlijk. 
 Verbrandingsgassen of explosiegassen niet inademen. 
 De dampen bij verbranding kunnen originele ingrediënten of onbekende giftige en / of irriterende 
 verbindingen bevatten. 
5.3. Advies voor brandweerlieden 
 Gebruik geschikte ademhalingsapparatuur. 
 Verontreinigd bluswater opvangen. Niet in de riolering lozen. 
 Verplaats onbeschadigde containers uit de gevarenzone als het veilig kan worden gedaan. 

6.  Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
 Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 Personen in veiligheid brengen. 
 Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8. 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
 Lekkages of uitgelopen product met aarde of zand beperken. 
 Niet in de bodem / ondergrond laten komen.  
 Niet in het oppervlaktewater of de riolering laten gaan. 
 Verontreinigd bluswater opvangen. 
 In het geval van ontsnappen van gassen of van binnenlopen in waterwegen, bodem of in de 
 rioleringen, de verantwoordelijke autoriteiten verwittigen. 
 Geschikt materiaal voor het opnemen: absorberend of organisch materiaal, zand 
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6.3. Methoden en materiaal voor opvangen en opruimen 
 Geschikt materiaal voor het opnemen: absorberend of organisch materiaal, zand 
 Spoelen met veel water. 
 Verontreinigd bluswater opvangen. 
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
 Zie ook rubriek 8 en 13 

7.  Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
 Vermijd contact met de huid en ogen, inademing van dampen en nevels. 
 Niet eten of drinken tijdens het werk. 
 Zie ook rubriek 8 voor de aanbevolen beschermingsmiddelen. 
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibiliteit: 
 Weg houden van eten, drinken en dierenvoeder. 
       Chemisch op elkaar inwerkende materialen: 
 Niets in het bijzonder. 
       Instructies met betrekking tot de opslagruimtes zijn: 
 Goed geventileerde lokalen. 
 Bewaren boven 5°C. 
7.3. Specifieke eindgebruiker(s) 
 Niets in het bijzonder 
 

8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controle parameters 
 vrije kristallijne silica (Ø> 10 μ) - CAS: 14808-60-7 
 ACGIH - TWA (8h): 0,025 mg / m3  
 - Opmerkingen: A2 (R) - Pulm fibrose, longkanker 
 TRGS - Land: Duitsland - Notities: 50 μg / m³ (Partikel doormeter <12 μm) - TRGS 906 
DNEL Grenswaarden 
 n.v.t. 
PNEC Grenswaarden 
 n.v.t.  
8.2. Blootstellingsmaatregelen 
 Oogbescherming: 
 Niet nodig bij normaal gebruik. Steeds volgens de plaatselijke richtlijnen verwerken. 
Bescherming voor de huid: 
 Geen speciale voorzorgen bij normaal gebruik. 
Bescherming voor handen: 
 Geen speciale voorzorgen bij normaal gebruik. 
Ademhalingsbescherming: 
 Geen speciale voorzorgen bij normaal gebruik. 
In geval van onvoldoende ventilatie gebruik masker met type B-filters (EN 14387). 
 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de relevante CE-normen (zoals EN 374 voor 
handschoenen en EN 166 voor bril), correct onderhouden en opgeslagen. Raadpleeg de leverancier om de 
geschiktheid van uitrusting te controleren tegen specifieke chemicaliën en voor informatie gebruiker. 
Thermische gevaren: Geen 
Milieu blootstelling: Geen 
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9.  Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische eigenschappen 
 Uiterlijk: pasta 
 Kleur: zwart 
 Geur: typische 
 Geurdrempelwaarde: n.v.t. 
 pH: 11 
 Smelten / vriespunt: === 
 Initieel kookpunt en kooktraject: niet bepaald 
 Vaste stof / gas ontvlambaarheid: === 
 Bovenste / onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen: n.v.t. 
 Dampdichtheid: niet bepaald 
 Vlampunt: === 
 Verdampingssnelheid: niet bepaald 
 Dampspanning: n.v.t. 
 Relatieve dichtheid: 1 g / cm³ (23 ° C) 
 Dampdichtheid (lucht = 1): niet bepaald 
 Oplosbaarheid in water: oplosbaar 
 Oplosbaarheid in olie: n.v.t. 
 Viscositeit: 5.000 – 10.000 mPa.s (23 ° C) 
 Zelfontbrandingstemperatuur: === ° C Geen explosieve of spontane ontbranding in contact met 
 lucht op kamertemperatuur 
 Explosiegrenzen (in volume): === 
 Ontledingstemperatuur: n.v.t. 
 Verdelingscoëfficiënt (n-octanol / water): n.v.t. Dit product is een mengsel. 
 Explosieve eigenschappen: === Geen componenten met explosieve eigenschappen 
 Oxidatie-eigenschappen: n.v.t. Geen bestanddeel met oxiderende eigenschappen 
9.2. Andere informatie 
 Mengbaarheid: n.v.t. 
 Vetoplosbaarheid: n.v.t. 
 Geleidbaarheid: n.v.t. 
 Relevante eigenschappen van de stofgroepen: n.v.t. 
  

10.  Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 
 Stabiel onder normale omstandigheden 
10.2. Chemische stabiliteit 
 Stabiel onder normale omstandigheden 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
 Geen 
10.4. Te vermijden omstandigheden 
 Stabiel onder normale omstandigheden. 
10.5. Onverenigbare materialen 
 Niets in het bijzonder. 
10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten 
 Geen 
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11.  Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 
 Indringing: 
 Inslikken: Ja 
 Inademing: Geen 
 Neem contact op met: Geen 
Toxicologische informatie over het product: 
 Er zijn geen toxicologische gegevens beschikbaar over het mengsel.  
 Om de toxicologische gevolgen van blootstelling aan het mengsel te evalueren moet de 
 afzonderlijke concentratie van elk component beschouwt worden. 
Toxicologische informatie van het mengsel: n.v.t.  
Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het mengsel:  
 vrije kristallijne silica (Ø> 10 μ) - CAS: 14808-60-7 
 a) acute toxiciteit: 
 Test: LD50 - route: oraal> 2000 mg / kg 
 Test: LD50 - Route: Huid> 2000 mg / kg 
Corrosieve / irriterende eigenschappen: 
Oog: Het product kan een tijdelijke irritatie bij contact veroorzaken. 
Sensibiliserende eigenschappen: 
 Geen effecten bekend. 
Kankerverwekkende effecten: 
 Geen effecten bekend. 
Mutagene aandoeningen: 
 Geen effecten bekend. 
Teratogene effecten: 
 Geen effecten bekend. 
Indien niet anders vermeld, zijn de gegevens die nodig zijn in verordening 453/2010 / EG moet hieronder 
worden geacht n.v.t.: 
 a) acute toxiciteit 
 b) Huidcorrosie / irritatie 
 c) ernstig oogletsel / irritatie 
 d) van de luchtwegen of van de huid 
 e) mutageniteit 
 f) kankerverwekkendheid 
 g) giftigheid voor de voortplanting 
 h) STOT bij eenmalige blootstelling 
 i) STOT bij herhaalde blootstelling 
 j) aspiratiegevaar 

 

12.  Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 
 Het product werd niet in het milieu vrijgelaten, waardoor er geen gegevens beschikbaar zijn. 
 Biologische afbreekbaarheid: geen gegevens beschikbaar over het preparaat. N.v.t. 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: n.v.t. 
12.3. Bioaccumulatievermogen: n.v.t. 
12.4. Mobiliteit in de bodem: n.v.t. 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 Lijst van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de bijbehorende classificatie: 
 vPvB stoffen: geen - PBT stoffen: geen 
12.6. Andere schadelijke effecten:  
 Geen beschikbare gegevens over het mengsel 
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13.  Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Verderverwerken indien mogelijk. Daarbij voldoen aan de lokale en nationale regelgeving die momenteel 
van kracht. 
91/156 / EEG, 91/689 / EEG, 94/62 / EG en latere wijzigingen. 
Verwijdering van uitgehard product (EG afval code): 08 04 10 
Verwijdering van niet uitgehard product (EG afval code): 08 04 10 
De voorgestelde Europese afval code is alleen gebaseerd op de samenstelling van het product. 
Volgens het specifieke proces of applicatie veld een ander afval code nodig zijn. 
 

14.  Informatie met betrekking tot het vervoer 

14.1. UN-nummer 
 Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften. 
 UN-nummer: == 
14.2. UN benaming:  n.v.t. 
14.3. Transportgevarenklasse (n) 
 Spoor / weg (RID / ADR):  geen gevaarlijk goed 
 ADR-Upper nummer:   n.v.t. 
 Lucht (ICAO / IATA):   geen gevaarlijk goed 
 Zee (IMO / IMDG):   geen gevaarlijk goed   
 n.v.t. 
14.4. Verpakkingsgroep:  n.v.t. 
14.5. Gevaren voor het milieu: 
 Marine vervuilend: Nee  
 n.v.t. 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: n.v.t. 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL73 / 78 en de IBC-code: === 
 

15.  Wettelijk verplichte informatie 

15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften / -wetgeving voor de stof of het mengsel 
 Dir. 98/24 / EG (Risico's van chemische agentia op het werk) 
 Dir. 2000/39 / EG (beroepsmatige blootstelling grenswaarden) 
 Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 
 Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
 Verordening (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) nr. 758/2013 
 Verordening (EU) 2015/830 
 Verordening (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
 Verordening (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
 Verordening (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
 Verordening (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen die overeenkomstig bijlage XVII van Verordening 
(EG) 1907/2006 (REACH) en latere wijzigingen: 
 Beperkingen met betrekking tot het product: 
  Geen beperkingen. 
 Beperkingen met betrekking tot de stoffen: 
  Geen beperkingen. 
REACH-verordening (1907/2006) - All. XVII: n.v.t. 
Wetgevend besluit nr. 81 van 9 april 2008 titel XI "Gevaarlijke stoffen - Hoofdstuk I - 
Bescherming tegen chemische stoffen " 
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Richtlijn 2000/39 / CE en s.m.i. (Professional drempel limiet) 
Wetgevend besluit nr. 152 van 3 april 2006 en latere wijzigingen en toevoegingen. 
(Environmental regelgeving) 
Richtlijn 105/2003 / EG (Seveso III): n.v.t. 
ADR - IMDG Code - IATA Verordening 
VOC (2004/42 / EG): N.A. g / l 
Bepalingen met betrekking tot EU 2012/18 (Seveso III): 
 Seveso III-categorie volgens bijlage 1, deel 1 
  Geen 
15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling: Nee 
 

16.  Overige informatie 

Tekst van zinnen bedoeld bij rubriek 3: 
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Alinea gewijzigd ten opzichte van de vorige revisie: 
 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming 
 RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 RUNRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 
 RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming 
 RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 RUBRIEK 15: Regelgeving 
 RUBRIEK 16: Overige informatie 
Het document is opgesteld door een bevoegd persoon die een passende opleiding heeft ontvangen. 
Belangrijkste bibliografische bronnen: 
 NIOSH – Registry of toxic effects of chemical substances (1983) 
 ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network – Joint Research Centre, 
 Comission of the European Communities 
De informatie in dit document is gebaseerd op onze kennis op de hierboven vermelde datum. Het 
heeft uitsluitend betrekking op het aangegeven product en vormt geen garantie van bijzondere kwaliteit. 
Het is de plicht van de gebruiker om ervoor te zorgen dat deze informatie passend en compleet met 
betrekking tot het is specifiek gebruik bedoeld. 
Dit VIB annuleert en vervangt iedere voorgaande uitgave. 
 
 
Dit veiligheidsblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop inclusief 2001/58/EC. 
Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad. 
Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden 
gevolgd. 
 
NB: Niet bekend 
 
Afwijzing van aansprakelijkheid. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin 

werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie – uitdrukkelijk of stilzwijgend – ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de 
methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. 
Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan 
zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het product. Dit MSDS werd opgesteld voor dit product en 
dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de informatie in 
dit MSDS niet van toepassing is. 

 
Nota 
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De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt 
verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden 
die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en 
worden zo nodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de 
vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en 
toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit 
veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden. 
 

ADR:  European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road. 
CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical 
Society). 
CLP:  Classification, Labeling, Packaging. 
DNEL:  Derived No Effect Level. 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 
GefStoffVO: Ordinance on Hazardous Substances, Germany. 
GHS:  Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 
Chemicals. 
IATA:  International Air Transport Association. 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation by the “International Air Transport 
Association” (IATA). 
ICAO: International Civil Aviation Organization. 
ICAO-TI: Technical Instructions by the “International Civil Aviation Organization” 
(ICAO). 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods. 
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. 
KSt: Explosion coefficient. 
LC50: Lethal concentration, for 50 percent of test population. 
LD50: Lethal dose, for 50 percent of test population. 
LTE: Long-term exposure. 
PNEC: Predicted No Effect Concentration. 
RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods 
by Rail. 
STE: Short-term exposure. 
STEL: Short Term Exposure limit. 
STOT: Specific Target Organ Toxicity. 
TLV: Threshold Limiting Value. 
TWATLV: Threshold Limit Value for the Time Weighted Average 8 hour day. 
(ACGIH Standard). 
OEL: Substance with a Union workplace exposure limit. 
VLE: Threshold Limiting Value. 
WGK: German Water Hazard Class. 
TSCA: United States Toxic Substances Control Act Inventory 
DSL: DSL - Canadian Domestic Substances List 


